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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Suku Bunga, Dana Pihak 

Ketiga, dan Capital adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian Suku Bunga yang telah dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda mendapatkan hasil bahwa Suku 

Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka 

tinggi atau rendahnya nilai Suku Bunga tidak akan berdampak terhadap nilai 

Pembiayaan Murabahah. Sehingga, naik dan turunnya nilai Suku Bunga tidak 

dapat menjadi patokan atau tolak ukur naik dan turunnya nilai Pembiayaan 

Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Maret 2012 

sampai September 2019. 

2. Berdasarkan hasil penelitian Dana Pihak Ketiga yang telah dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda mendapatkan hasil bahwa Dana 

Pihak Ketiga berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah. Maka tinggi atau rendahnya nilai Dana Pihak Ketiga 

akan berdampak terhadap nilai Pembiayaan Murabahah. Sehingga, naik dan 

turunnya nilai DPK akan menjadi patokan atau tolak ukur naik dan turunnya 

nilai Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  

Periode Maret 2012 sampai September 2019. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian Captal Adequacy Ratio yang telah dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda mendapatkan hasil 

bahwa Captal Adequacy Ratio berpengaruh positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka tinggi atau rendahnya nilai 

Captal Adequacy Ratio tidak akan berdampak terhadap nilai Pembiayaan 

Murabahah. Sehingga, naik dan turunnya nilai Captal Adequacy Ratio tidak 

akan menjadi patokan atau tolak ukur naik dan turunnya nilai Pembiayaan 

Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Maret 2012 

sampai September 2019. 

4. Berdasarkan hasil analisis uji F yang mendapatkan nilai F sebesar 18,306 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian nilai signifikansi 

lebih kuat dari 0,05 atau 5%. Jadi variabel Suku Bunga (X1), Dana Pihak 

Ketiga (X2), dan Capital Adequacy Ratio (X3) berpengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap Pembiayaan Murabahah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perbankan Syariah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pembiayaan Murabahah di 

Bank Umum Syariah khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 

maka Bank Muamalat harus terus melakukan inovasi baru dalam menciptakan 

pembiayaan berbasis jual beli dengan akad Murabahah. Sehingga dapat 

menghasilkan pendapatan yang ditargetkan melalui pembiayaan, seperti 
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memiliki inovasi pada pengajuan pembiayaan dengan tingkat keuntungan 

(margin) yang lebih ringan dibanding dengan bank syariah lainnya. Bank 

Muamalat juga harus lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan secara 

luas dalam hal usaha, agar dapat memperkokoh perusahaan dan 

meningkatkan perusahaan. Sehingga masyarakat lebih percaya dengan bank 

muamalat untuk mengelola dananya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini penulis menggunakan data laporan keuangan triwulanan 

periode Maret 2012 sampai September 2019. Menurut penulis penelitian ini 

akan lebih sempurna apabila data yang digunakan lebih banyak untuk 

mendukung penelitian ini. Maka ada baiknya jika peneliti selanjutnya, yang 

akan meneliti serupa dengan penelitian ini perlu melakukan penelitian dengan 

data yang lebih banyak. 

 


